5 de maig de 2019

Diumenge III de Pasqua
Nº 1353

FULL PARROQUIAL
Sant Andreu de Tona
Professió de fe i Baptisme

Dissabte passat dia 27 d‘abril, a la Missa familiar de l‘Octava de Pasqua, van fer la professió de fe els
nens i nenes que enguany faran la primera comunió. Durant la celebració, va rebre el Baptisme l‘Irina
Heredero Hernandez
Victoria Arjona Huertas
Sara Bueno Faja
Joan Garcia-Talavera Moya
Irina Heredero Hernandez
Mar Mancera Homs
Ruben Marca
Vera Mmesoma Igwealor
Ferran Molera Francés
Martina Pey Fumaña
Oriol Rifà Pujol
Núria Soler Costa
Pol Trassierra Viñets
Judit Valldaura
Carla Vizcaino Tuneu

Als Subscriptors del full

Us volem demanar que ens ajudessiu a revisar la situació de distribució del full parroquial. Tal com és
sabut, gràcies a les voluntàries, puntualment, cada divendres es deixen els fulls dels subscriptors a
Can Panxeta, als forns Puigvendrelló, Portet i Sant Jordi, i a Can Cors. Alguns subscriptors l‘agafen
directament de l‘església parroquial. Amb el temps tot s‘acostuma a desendreçar una mica. I ara ens
convindria poder saber quants subscritpors reals tenim, on recullen el full i, com i quan fan l‘aportació.
Es tracta d‘optimitzar els recursos. És clar, el full diocesà que rebem de Vic l‘hem d‘anar pagant, i el full
parroquial l‘editem nosaltres mateixos, però també té un cost. I ja sabem que tot va sumant. Durant dos
diumenges, en sortint de missa, us demanrem aquesta informació.
www.parroquiadetona.com

rector.tona@gmail.com

Tel. 938 124 077

Celebracions Litúrgiques
Els dies feiners, a tres quarts menys cinc minuts
de NOU del matí, rés de Laudes, i a les NOU,
Missa, la capella fonda.
Els dijous de 2/4 de CINC fins 2/4 de SIS de la tarda, adoració eucarística, a la capella fonda.
Divendres dia 10,
Sant Joan d‘Àvila, prevere i doctor de l‘Església.
Memòria.
Dissabte dia 11,
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la capella
El dia primer de maig van fer una trobada al fonda.
santuari de Lurdes un grup de famílies vinculades Diumenge dia 12,
a la Congregació Servidores del Senyor i la Verge Diumenge IV de Pasqua. Diumenge del Bon
de Matarà, la comunitat que regeix la sagristia de Pastor.
A les DEU del matí, Missa matinal, a la capella
la Catedral.
fonda. I a les DOTZE del migdia, Missa solemne,
a l‘església parroquial.

Baptisme

Dissabte passat dia 27 d‘abril, a 2/4 d‘una del
migdia, va rebre el Sagrament del Baptisme en
Diego Marca Rovirola, fill de l‘Alexandru i la Sara.
Vàren ser els padrins els avis Fernando i Susana.

Defunció
El passat, dia 11 d’abril a Barcelona, moria enJoaquim Garriga Coma nascut el 21 de novembre
de 1941 a Tona. Pregarem per ell a la missa de les
dotze del proper diumenge dia 12 de maig.

Exèquies
Dimecres passat, dia 1 de maig a les dotze del
migdia, vam celebrar la Missa exequial d’en Josep
Jiménez Bach, de 78 anys, casat amb la Maria
Antonia Jiménez Tió. En Josep havia nascut a Vic
i vivia a Tona. Va morir a l’Hospital Universitari de
Vic havent rebut la Santa Unció. Bon col·laborador
de la parròquia en l’àmbit artístic, havia portat a
terme, entre d’altres coses, la restauració de la
imatge de Sant Antoni i la làmpara votiva gran, a
més d’elaborar un inventari fotogràfic del patrimoni immoble i innombrables reportatges.
Que reposin en el Senyor, els concedeixi la pau
eterna al cel.
Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

El mes de maig és el mes de Maria

Intencions de Misses

Diumenge dia 5, a les deu, pro populo. I a les
dotze, per en Josep Fabré Freixanet i difunts de
la família, pels esposos Feliu Mauri i Montserrat
Oms, per en Lluís Mauri, i per en Miquel Farré Costa.
Dimarts dia 7, pels esposos Josep Roquet i Anna
Fabregar, pels esposos Joaquim Vilella Fabré i Anita Buxaderas Pujol, per en Bernat Noguera Vilella
Dimecres dia 8, pels difunts de la parròquia
Dijous dia 9, en acció de gràcies.
Divendres dia 10, pels difunts de la parròquia.
Dissabte dia 11, per en Josep Molera Vall-llovera
en el 3er aniversari, i per en Josep Molist Font i
difunts de la família.
Diumenge dia 12, a les deu, pro populo. I a les
dotze, per en Joaquim Garriga Coma, per en Josep Ges Vila en el 5è aniversari, pels difunts de la
família Francás Parés, pels esposos Feliu Mauri i
Montserrat Oms, i per en Lluís Mauri.

La col·lecta que vam fer diumenge dia 28 d‘abril,
va ser de 304,11€.
La col·lecta del divendres penitencial va ser de
16,01€.

